Malmö stad

1 (4)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2022-01-24
Vår referens

Louise Lagerlund
Stadsjurist
louise.lagerlund@malmo.se

Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad
STK-2020-814
Sammanfattning

Kommunfullmäktige biföll den 29 april 2020, § 111 (STK-2017-898) en motion av Tony Rahm
(M) och John Roslund (M) om att flagga på offentliga byggnader och beslutade att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad.
Förslag till riktlinjer för flaggning togs upp för beslut i kommunstyrelsen den 17 juni 2020 och
den 18 augusti 2021 och båda gångerna återremitterades förslaget till stadskontoret för fortsatt
beredning.
Stadskontoret återkommer nu med ett förslag där ett flertal justeringar och förtydliganden gjorts
utifrån kommunstyrelsens senaste diskussion. Förslaget bygger bland annat på den lagstiftning
som finns, anvisningar från Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt riktlinjer från andra storstäder i
Sverige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad.
2. Kommunstyrelsen anmodar stadens nämnder och helägda bolag att flagga med den
svenska flaggan vid flaggtillfälle A i riktlinjerna (Allmänna flaggdagar i Sverige), samt att i
övrigt följa riktlinjerna i tillämpliga och erforderliga delar.
Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse KSAU 200608 Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad
Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad 2020-05-28
Beslut KS 200617 §246 - Ärendet återremitteras till stadskontoret
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad
Riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad 2021-07-02
Beslut KS 210818 §277 Ärendet återremitteras till stadskontoret
Riktlinjer för offentlig flaggning i Malmö stad 1.0
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220214 Riktlinjer för offentlig flaggning

SIGNERAD

2022-02-08

Beslutsplanering
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-08
Kommunstyrelsen 2020-06-17
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-09
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-16
Kommunstyrelsen 2021-08-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-14
Kommunstyrelsen 2022-03-16
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga helägda bolag

Ärendet

Kommunfullmäktige biföll den 29 april 2020, § 111 (STK-2017-898) en motion av Tony Rahm
(M) och John Roslund (M) om att flagga på offentliga byggnader och beslutade att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för officiell flaggning i Malmö stad.
Malmö stad har saknat tydliga riktlinjer för flaggning. Flaggningen har skötts genom praxis och
ibland har improvisationer fått ske för att lösa hastigt uppkomna situationer. Det har också varit
oklart var beslutet om flaggning ska tas. Själva flaggningen sköts av fastighets- och gatukontoret
med hjälp av Kommunteknik och avtal med entreprenör.
Utgångspunkt för riktlinjerna är förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar och lag
(1982:269) om Sveriges flagga. Även anvisningar utgivna av Stiftelsen Sveriges nationaldag, vilka
bygger på traditioner och seder, har varit underlag för utformningen. Flera andra städer har
vidare antagit riktlinjer för flaggning. Vid framtagande av dessa riktlinjer har speciellt Stockholms
stads och Göteborgs stads riktlinjer studerats.
Stadskontoret har inventerat vilka flaggstänger i Malmö stad som bör omfattas av riktlinjerna
och har valt att dela in dessa i Officiella flaggstänger och Övriga flaggstänger. Mot bakgrund härav, och
för att tydligare avspegla motionens intentioner, föreslås riktlinjerna benämnas ”Riktlinjer för
offentlig flaggning i Malmö stad” i stället för ”Riktlinjer för officiell flaggning”.
Inventering av befintliga flaggstänger
Officiella flaggstänger
De flaggstänger som bör definieras som officiella är:
•
•
•

Rådhustaket: 1 flaggstång
Framför rådhuset: 6 flaggstänger
Stadshuset: 3 flaggstänger utanför entrén och 5 flaggstänger längs med Torpgatan

Övriga flaggstänger



Det finns flaggstänger på Stortorget runt planteringen samt på Lilla torg.
Det kan även finnas flaggstänger och/eller möjlighet att flagga vid andra kommunala
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förvaltningar och helägda kommunala bolag samt vid övriga Malmö stad-ägda
byggnader.
Hur ska flaggstängerna användas?
Officiella flaggstänger
De officiella flaggstängerna har ett högt symbolvärde. Detta medför att flaggning på dessa bör
vara mer restriktiv än på övriga flaggstänger.
Flaggning ska som huvudregel ske på:
•
•
•
•
•
•
•

Allmänna flaggdagar i Sverige (Flaggtillfälle A i riktlinjerna)
Nordens nationaldagar (Flaggtillfälle B i riktlinjerna)
Minoriteternas dagar (Flaggtillfälle C i riktlinjerna)
Övriga flaggdagar (Flaggtillfälle D i riktlinjerna)
Sorgflaggning vid större katastrofer eller nationell landssorg (Flaggtillfälle E i
riktlinjerna)
Sorgflaggning för förtroendevalda (Flaggtillfälle F i riktlinjerna)
Sorgflaggning för medarbetare (Flaggtillfälle G i riktlinjerna)

Undantagsvis gäller följande:


Inga kommersiella flaggor eller förenings- och organisationsflaggor får hissas på de
officiella flaggstängerna. I undantagsfall kan dock de 5 flaggstängerna utanför stadshusets
entré längs med Torpgatan användas för förenings- och organisationsflaggor efter beslut
av stadskontoret. Undantagen är större arrangemang och evenemang i staden.



De 3 flaggstängerna utanför stadshusets entré flaggar, utöver vad som anges vid
flaggtillfällena A-G i riktlinjerna, alltid med en flagga med kommunens logotyp, svenska
flaggan och EU-flaggan.



Flaggstången på rådhustaket flaggas under aktuell kalendarisk sommartid med
kommunens vapen (3 x 3 meter) och i övrigt enligt flaggtillfälle A-G i riktlinjerna.



Flaggning på de officiella flaggstängerna utöver det som anges i riktlinjerna, exempelvis
vid evenemang med kommunalt engagemang, beställs hos stadskontoret som bedömer
om flaggning är motiverad. Flaggning kan även ske i enlighet med ingånget avtal härom.

Övriga flaggstänger


Flaggstängerna runt Stortorgets plantering och på Lilla Torg ska främst användas i
samband med evenemang och arrangemang i staden och flaggning beslutas av
stadskontoret. På flaggstängerna runt Stortorgets plantering ska på FN-dagen den 24
oktober flaggas med FN-flaggor.



Vad gäller flaggstänger hos andra kommunala förvaltningar och helägda kommunala
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bolag samt vid övriga Malmö stad-ägda byggnader, anmodas stadens nämnder och
helägda bolag att flagga med den svenska flaggan vid flaggtillfälle A i riktlinjerna
(Allmänna flaggdagar i Sverige), samt att i övrigt följa riktlinjerna i tillämpliga och
erforderliga delar. Avgränsningen till flaggtillfälle A har gjorts mot bakgrund av att övriga
flaggtillfällen i regel fordrar tillgång till andra flaggor utöver den svenska. Önskvärt är
vidare att flaggning om möjligt även sker vid sommaravslutningarna i de kommunala
skolorna på flaggstänger vid aktuella berörda byggnader. Ansvariga för dessa flaggstänger
anmodas vidare att se till att flaggning sker utifrån gällande flaggregler om flaggning
enligt europastandard.
Övrigt
Riktlinjerna innehåller även flaggregler för hur flaggning på halv stång ska ske liksom regler för
utländsk flaggning.
Stadskontorets förslag
Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar i ärendet föreliggande riktlinjer för offentlig
flaggning i Malmö stad. Stadskontoret föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att anmoda
stadens nämnder och helägda bolag att flagga med den svenska flaggan vid flaggtillfälle A i
riktlinjerna, samt att i övrigt följa riktlinjerna i tillämpliga och erforderliga delar.
Riktlinjerna har i förhållande till tidigare förslag omarbetats såvitt avser namn, struktur och
utformning. Flaggning på de i riktlinjerna uppräknade flaggstängerna föreslås sammantaget
benämnas som offentlig flaggning. Den offentliga flaggningen har därefter indelats i ”Officiell
flaggning” och ”Övrig flaggning”. Vissa förtydliganden och korrigeringar har även gjorts.
Flaggning vid val till Europaparlamentet har exempelvis flyttats från flaggtillfälle A till
flaggtillfälle D då detta inte är en allmän flaggdag.
Riktlinjerna har i övrigt ändrats så att det framgår att sorgflaggning som avser avliden ledamot
eller ersättare i kommunfullmäktige även innefattar tidigare kommunfullmäktigeordförande,
samt avliden förtroendevald med arbetsplats i stadshuset även innefattar tidigare
kommunstyrelseordförande.
Vad gäller flaggning vid skolavslutningarna i de kommunala skolorna föreslås ingen flaggning på
de officiella flaggstängerna eller på flaggstängerna runt Stortorgets plantering och på Lilla Torg
utan det är i stället önskvärt att flaggning vid dessa tillfällen sker på flaggstänger vid aktuella
berörda byggnader hos Malmö stads förvaltningar eller helägda kommunala bolag eller vid
berörda Malmö stad-ägda byggnader.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

